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BYGGRENGJØRING AV AVLEDENDE VINYLGULV 

Byggrengjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. 
Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt 
resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer 
vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrengjøringen, og risikoen 
for skader på gulvmaterialet reduseres. 

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang: 

1. Dekkpapir/-plast fjernes.

2. Støvsug med industristøvsuger.

3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss
fjernes med tilsetting av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet.
Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet.
Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad.

4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør
med mopper som skiftes ofte!

5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og
gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av ren-
gjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å 
behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish. 

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør uføres av byggets 
faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det 
enkelte produkt. 

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.

NB!     Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning. 



RENGJØRINGSANVISNING 

iQ TORO SC  

iQ TORO SC er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med PUR forsterket overflate, konstruert for å kunne legges i 
sykehus, spesiallaboratorier o.l.  Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm). 
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DAGLIG RENGJØRING 

Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper. 

Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5. 

MASKINELL RENGJØRING 

Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller  
rød/hvit/beige nylonpads. 
Tørrpolering med highspeed kombinert med sprayrens. 

PERIODISK BEHANDLING 

NB!   iQ TORO SC SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. 
VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN 
KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN  IKKE ENDRER BELEGGETS  
EGENSKAPER. 

Belegget kan tørrpoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads. 

FLEKKFJERNING 

Type 

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin. 
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift. 
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og 
skokrem. 
Blod. 
Urin, oppkast og ekskrementer. 
Rust. 

Middel 

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. 
Rødsprit. 
Syntetisk rengjøringsmiddel eller whitespirit. Grønn 
nylonrondell kan benyttes. 
Kaldt vann tilsatt salmiakk. 
Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel. 
Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre. 

NB! Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal 
       det rengjøres med rengjøringsvann. 

INNGANGSPARTIER 
Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtørkingsmatter. 

GENERELT 
NB! Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulosetynner, oljevoks og skurepulver. Vogner 

med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon).  

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.  
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